


Drodzy Państwo! Jest mi niezwykle 
miło, że w 2013 roku już po raz szósty 

mieliśmy przyjemność organizować Festiwal 
Produktów Regionalnych. Liczba zespołów,  
które rokrocznie zaszczycają nas swoją 
obecnością i ogólne zainteresowanie wydarze-
niem pokazują, że Festiwal, mający pielęgnować 
ludowe tradycje i oddawać im hołd, sam taką 
tradycją się staje! Bardzo się cieszę, że przy okazji 
tej edycji ponownie zanotowaliśmy znakomitą 
frekwencję, przyjmując aż 11 
zespołów oraz Kół Gospodyń 
Wiejskich. Z tego miejsca 
dziękuję naszym gospo-
darzom, Zespołowi Szkół 
Rolniczo-Technicznych  
w Zwoleniu za piękne 
przyjęcie. Wspólnie już 
po raz kolejny 
pokazaliśmy,  
że w czasach, gdy 
życie większości  
z nas pędzi bez 
opamiętania, 
można jednak 
wygospo-
darować 
kilka chwil  
i spotkać się, 
aby wskrzesić 
piękne tradycje  
w wyjątkowy  
sposób.

Prezes 
Stowarzyszenia
“Dziedzictwo 
i Rozwój”

Słowo wstępu
SpiS treści 
strony 3-13 
Przedstawienie zespołów oraz Kół 
Gospodyń Wiejskich, które zaprezen-
towały się podczas VI Festiwalu 
Produktów Regionalnych w Zwoleniu: 
KGW Bartodzieje, gmina Tczów; zespół 
„Grabowianki”, gmina Przyłęk; zespół 
„Źródło nadziei”, gmina Jedlnia-Letnisko; 
zespół „Po Co Ci To”, gmina Ciepielów; 
KGW „Kajetanów”, gmina Iłża; zespół 
„Kazanowianki znad Iłżanki”, gmina Ka-
zanów; KGW „Kłonówek”, gmina Gózd; 
zespół „Półborzanki”, gmina Pionki; 
zespół „Sobótka”, gmina Policzna; zespół 
„Strykowice”, gmina Zwoleń; KGW 
„Walentynów”, gmina Iłża. 

strony 4-15 
Fotoreportaż  
z imprezy, czyli naj-
ciekawsze zdjęcia ze 
zwoleńskiego festiwalu.

strony 16-17
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Podczas festiwalu odbyła się pro-
mocja książki „Leksykon Twórców 
Ludowych” autorstwa Adolfa 

Krzemińskiego. Wydawnictwo zostało 
przygotowane na zlecenie Stowarzyszenia 
„Dziedzictwo i Rozwój”.

strona 19
„Stroik - Świąteczny Akcent” oraz „Stoisko 
miłe dla oczu” to konkursy zorganizow-
ane dla uczestników festiwalu. Komisja 
decydująca o wygranej miała niełatwy 
orzech do zgryzienia i ostatecznie oprócz 
laurów za zwycięstwo przyznała także 
wyróżnienia specjalne.

2      Wstęp



Członkinie tego Koła, zapytane o to, jaka jest 
ich najlepsza potrawa, zaczęły wymieniać 

po kolei cały swój „asortyment”, nie mogąc się 
zdecydować na jeden wybór... I tak, chętni  
mogli posmakować wspaniale przyrządzonej 
dziczyzny, wędzonego kurczaka, pasztetu  
z zająca, kilku rodzajów sałatek, galaretek  
owocowych oraz wypieków własnej roboty.
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Zespół, który – jak sama nazwa wska-
zuje – przyjechał z Grabowa, przywiózł 

ze sobą prawdziwego... diabła. Pomysł, aby 
ucharakteryzować jedną ze swoich  członkiń właśnie 

na postać z piekła rodem sprawiał, że Grabowianki mocno wyróżniały  
się podczas festiwalu. Znakomite były także ich potrawy: zawijaki z mięsem  
i grzybami, schab, kaczka nadziewana jabłkami oraz pączki-kartofelki.

Grabowianki
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Zródlo
 nadziei
Każdy członek zespołu przygotował 

we własnym zakresie propozycje 
gastronomiczne na festiwal.  
Na stoisku mogliśmy podziwiać takie 
specyficzne potrawy, jak „marchwiki”, 
wiejskie kapuśniaki, oponki czy 
kapustę kartoflaną. „Źródło” z dumą 
pokazywało też swoje „robótki ręczne”.
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Gmina Ciepielów słynie z hodowli ryb. Dlatego 
na tym stoisku mieliśmy „ryby pod każdą 

postacią”, jak mówiły  
jednym głosem kobiety  

z „Po Co Ci To”.Oprócz tego goście raczyli się także nieco bardziej popularnymi 
potrawami, jak kiełbasa, wędliny, ciasta i faworki. Zdziwienie może budzić 
sama nazwa zespołu. - Jak żony chodziły na jego próby, to ich mężowie zawsze 
zadawali takie pytanie - tłumaczy ze śmiechem genezę szyldu „Po Co Ci To”  
jego przewodnicząca.

Po Co Ci To
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Pierwsze co się rzucało w oczy na tym stoisku, to pysznie 
wyglądający kurczak faszerowany. Poza tym można było 

posmakować domowych pierogów, czy żeberek w sosie grzy-
bowym. Gmina Iłża, z której pochodzi to Koło Gospodyń słynie 
ponadto z garncarstwa, dlatego na festiwalu podziwialiśmy 
regionalne wyroby z tej dziedziny. Cały wystrój Kajetanowa  
robił zresztą bardzo dobre wrażenie. Było przyjemnie, kolorowo, 
a uroku dodawały ręcznie robione choinki.

 KGW Kajetanów
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Niewątpliwym smakołykiem z tego 
stoiska był swojski chleb  

wieloziarnisty na zakwasie, smarowany 
smalcem własnej roboty. Powodzeniem 
cieszyły się także ryby, pierogi drożdżowe 
z jabłkiem, oponki  
z serem, rogaliki  
i pierniki. Pokaźna 
była zastawa mięsna 
z różnymi rodzajami 
kiełbas oraz wędlin 
na czele.

Kazanowianki  
  znad Ilzanki
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To stoisko było wyjątkowo oblegane  
ze względu na niezwykłą różnorodność 

nalewek.  Delikatne trunki o wielu smakach 
znalazły swoich wiernych fanów. Kłonówek 
częstował ponadto gości kapustą kartoflaną  
z grochem oraz kapuśniakami z urdzą jaglaną  
i gryczaną. Wystawową potrawą były nato- 
miast lepianki grzybowo-pieczarkowe z serem. 
Amatorzy słodyczy także znaleźli tu coś  
dla siebie choćby dzięki znakomitemu 
piernikowi.

KGW Klonówek
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Zespół, który w zeszłym 
roku debiutował na festi-

walu, z niezwykłą starannością 
przygotowywał się do jego szóstej 
edycji. - Przywieźliśmy wszystko, 
co się u nas dobrego urodziło 
– zachęcały gości z uśmiechem 
Półborzanki, a na ich stoisku można 
było znaleźć potrawy z dzika, 
zająca, rogaliki, świąteczne ciasta 
i wizytówkę regionu, czyli „Wodę 
Życia Półbożankę”.

Pólborzanki
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Sobótka
Na tym stoisku mieliśmy bez wątpienia 

jedną z najbardziej charakterystycznych 
dekoracji: choinkę... z makaronu. Oryginalne 
były też potrawy i napoje; galareta wieprzo-
wo-drobiowa czy okowitka czarnoleska. 
Goście chwalili sobie również mięsa pieczone, 
kompot z suszu, gołąbki z mięsem i ryżem 
oraz różnorodne ciasta.
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Oferta tego zespołu była niez-
wykle różnorodna.  

Na stole „Strykowic” znaleźliśmy 
zarówno ciasta, torty, swojskie wędliny, staropolski bigos, jak i klopsy w sosie 
koperkowym. Zespół przywiózł także specjalną zupę świąteczną, zrobioną z 
kilkunastu składników. - Ta potrawa może zaspokoić każdy gust. Jest tu kilka 
rodzajów mięs i warzyw – tak swój produkt reklamował zespół z gminy Zwoleń.

Strykowice

12      Zespół



KGW Walentynów
Karkówka, którą przywiozło ze sobą  

to Koło Gospodyń, nie doczekała mo-
mentu, gdy festiwal na dobre się rozkręcił. 
Goście szybko uraczyli się tą wyśmienitą 
potrawą. Inne smakowitości z tego stołu 
wcale jednak nie były gorsze i także cieszyły 
się powodzeniem. Mogliśmy tu spróbować 
m.in. ryby w warzywach, schabu ze śliwką, 
kiełbasy, wędlin oraz staropolskiej zupy 
bożonarodzeniowej z kaczki.
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Kurczak faszerowany

- 2 kg 
kurczaka
- 60 dag mięsa 
mielonego 
wieprzowego lub 
z indyka
- 1 bułka kajzerka
- 3 jajka
- 3 ząbki czosnku
- sól
- pieprz
- papryka słodka
- pietruszka

SKŁADNIKI:

Placek drożdżowy

PrzygotowANIe:
Mąkę przesiać na stolnicę, zrobić wgłębienie. 
Drożdże rozpuścić z 3 łyżkami cukru i dodać  
2 szklanki mleka, a całość pomieszać. Wlać  
w “dołek” w mące, po czym ponownie zamieszać. 
Gdy wyrośnie, dodać wszystkie składniki i wyrabiać 
rękami.

- 1 kg mąki
- 10 dag drożdży
- 5 jaj
- 1 szklanka cukru

- 2 szklanki mleka
- 0,5 kostki margaryny
- zapach pomarańczowy
- szczypta soli

SKŁADNIKI:

KGW Kajetanów

16      ciekawe przepisy

PrzygotowANIe:
Natrzeć kurczaka solą, pieprzem  
i majerankiem. Mięso, bułkę i wątróbkę 
zmielić przez maszynkę, dodać żółtka 
i pietruszkę, doprawić. Dodać ubitą 
pianę z białek i wymieszać. Włożyć 
farsz do kurczaka i szczelnie go zszyć. 
Piec ok. 1,5 godziny.

półborzanki

PrzygotowANIe:
Udka przekroić wzdłuż kości, a same kości 
usunąć. Mięso doprawić solą i pieprzem. 
Nadziać oraz uformować udka, a na koniec spiąć 
wykałaczką. Po wierzchu posypać je przyprawą 
do kurczaka i vegetą. Piec ok. 1 godzinę w temp. 
180 stopni.

Udka drobiowe

SKŁADNIKI:
- mięso mielone surowe  
(np. karkówka) + trochę  
mięsa mielonego 
gotowanego(drobiowego)

- udka
- sól 
- pieprz
- vegeta

Sobótka



- 1 kg ugotow-
anych ziemniaków
- 1 kg mąki
- 15 dag drożdży
- margaryna 

(roztopić)
- 1/2 szklanki 
mleka
- 1/2 szklanki 
cukru

- cukier puder
- 3 jajka
- szczypta soli
- olej do 
smażenia

PrzygotowANIe:
Zagnieść ciasto z powyższych składników. Rozwałkować 
na 1,5 cm. Wykrajać kółka szklanką, a w środku 
zaznaczyć kółeczko kieliszkiem. Zostawić do wyrośnięcia. 
Olej rozgrzać w głębszym garnku, kłaść pączki  
i nie pozwolić im się przypalić. Wyjmować ostrożnie  
na półmisek, po ostygnięciu posypać cukrem pudrem.  
Smacznego!

Pączki - kartofelki 

Chleb wieloziarnisty
- 15 małych bułek
- 1 kg pieczarek 
lub świeżych 
grzybów
- 40 dag sera 

żółtego
- 2 cebule
- 1 litr mleka
- 6 jajek
- 0,5 kg bułki 

tartej
- olej 
- vegeta
- sól
- pieprz

PrzygotowANIe:
Zakwas zrobić z mąki żytniej 
i wody. Zostawić na kilka 
dni. Składniki wymieszać 
i odstawić na 12 godzin w 
foremkach gotowych do 
wypieku. Całość włożyć  
do piekarnika i piec 60 minut  

w temp. 200 stopni.

- szklanka mąki  
pszennej typ 480
- szklanka mąki żytniej
- szklanka otrąb  
owsianych
- szklanka otrąb  
pszennych
- szklanka ziaren 
słonecznika
- szklanka 
ziaren dyni
- 3 łyżeczki 
soli
- 1 litr wody 
+ zakwas

PrzygotowANIe:
Bułki przekroić na pół i wyjąć środek. Pieczarki pokroić 
w kostkę, smażyć na oleju. Dodać cebulę skrojoną  
w kostkę. Dusić 20 minut, dodać sól, pieprz, vegetę.
Dodać środek z bułek i starty żółty ser, mieszać aż ser  
się rozpuści. Bułki delikatnie zmoczyć w mleku, włożyć  
do nich farsz i zlepić jak pieroga. Całość panierować  
w jajku i bułce tartej oraz usmażyć na oleju.

SKŁADNIKI:

SKŁADNIKI:

SKŁADNIKI:

Lepianki grzybowo-
pieczarkowe
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Grabowianki

KGW Kłonówek

Kazanowianki znad iłżanki



Duże emocje wzbudziły 2 konkursy, 
w których Stowarzyszenie  
„Dziedzictwo i Rozwój” 

ufundowało cenne nagrody.  
Laur za „STRoiK - ŚWiąTecZny  
aKcenT” odebrał zespół „Strykowice”,  
a specjalne wyróżnienia dostały  Źródło 
nadziei” oraz „Kłonówek”.  

Drugi konkurs - „SToiSKo miłe 
dLa ocZu” miał trzech laureatów: 
„Grabowianki”, „Kazanowianki znad 
Iłżanki” oraz „Bartodzieje”. Tutaj komisja 
także postanowiła przyznać dodatkowe 
wyróżnienia; dla „Półborzanek”,  
„Kajetanowa”  
i „Walentynowa”.

18      Konkursy



Jednym z punktów tegorocznego festiwalu była 
promocja Leksykonu Twórców Ludowych  
z terenu Lokalnej Grupy Działania  

„Dziedzictwo i Rozwój”. Adolf Krzemiński, autor 
książki, rozdawał egzemplarze swojego dzieła, 
podpisując je wszystkim chętnym. Wydawnictwo  
jest poświęcone zespołom ludowym, kapelom  
i indywidualnym artystom z wspomnianych 
terenów LGD. Ma aż 160 stron, choć jak przyznaje 
sam autor, nawet tak pokaźna objętość powoduje 
niedosyt i wzbudza „przekonanie,  
że można było napisać jeszcze więcej”.
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Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 

Europa inwestująca w obszary wiejskie. Publikacja współfi nansowana ze środków 

Unii Europejskiej w ramach OSI 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2007–2013 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Adolf Krzemiński

ISBN 978-83-929043-1-1
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Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie.Wydatek współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi

4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój”
ul. Wojska Polskiego 80A

26 - 700 Zwoleń
tel/fax 48 676 20 29

www.dir.zwolen.com


